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Kryteria  i przesłanki  do wydania rekomendacji dla Zarządów Spółek  

Grupy Kapitałowej CRK w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć 

związanych z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży    

 

1. Termin składania wniosków, ocena wniosków, zawarcie umowy finansowego 

wspierania  przez spółki Grupy Kapitałowej CRK przedsięwzięć związanych z kulturą 

fizyczną dzieci i młodzieży w ramach realizacji „Programu finansowego wspierania 

przez spółki Grupy Kapitałowej CRK w Ostrowie Wielkopolskim przedsięwzięć 

związanych z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży” odbędzie się  w pierwszym kwartale 

2018 roku. 

a) W związku z procedurą rekomendacji  osoby prawne i podmioty organizujące 

przedsięwzięcia, imprezy lub działania propagujące kulturę fizyczną i sport 

wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności fundacje, stowarzyszenia oraz 

uczniowskie kluby sportowe z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, 

składają wnioski o dofinansowanie i  zawarcie umowy darowizny  środków  

finansowych  do siedziby Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. przy  

ul. Partyzanckiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim. 

b) Zespół d/s Sportu dokona weryfikacji  i  oceny złożonych wniosków oraz 

wyda rekomendacje. 

c) Zarządy poszczególnych Spółek  po zapoznaniu się z rekomendacją wniosku 

wydaną przez Zespół d/s Sportu dokonają wyboru i podpisania umowy 

darowizny środków finansowych.   

 

2. Zespół d/s Sportu rekomendując wniosek będzie kierować się w szczególności  

następującymi kryteriami: 

a) Określona przez organizatora potencjalna liczba uczestników przedsięwzięcia, 

imprezy czy działania.   

b) Miejsce i termin  przedsięwzięcia, imprezy czy działania.    

c) Popularność dyscypliny sportowej której dotyczy wniosek o wsparcie 

finansowe przedsięwzięcia, imprezy czy działania jak również tradycja, 

historia i zainteresowanie dyscypliną wśród mieszkańców Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

d) Doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć,  imprez czy działań   

jak te objęte wnioskiem.    

e) Zgodność dotychczasowej działalności z  zasadami etyki sportowej i walki 

FAIR-PLAY oraz podejmowanie działań  zmierzających do propagowania 
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danej dyscypliny sportu wśród  dzieci i młodzieży jak również mieszkańców 

Ostrowa Wielkopolskiego. 

f) Procentowy finansowy udział  dokonanego  przez spółki komunalne wsparcia  

w kosztach przedsięwzięcia, imprezy,  działań. 

 

   

 


